
ECONOMISCHE NALEZINGEN EN BEBICHTEN. 

Bij ge legenheid  van een debat  over her , ,Pac iv i sme ,  , dell 

5 d~ F e b r u a r i  11. gehouden  in de Soeigt4 d 'Economie  Pol i t ique  

te Pa r i j s ,  zi jn door den beer A. N e y m a r c k  eenige cijfers ge- 

n o e m d ,  op welke be t  niet  van be laug  on tb loo t  is hier  de aandach t  

te vest igen.  Ze betroffen de europeesche S t a a t ss  c h  u I d e n  

en L e g e r - u i t g a v e n .  

Wi j  la tch ze bier  volgen.  

Em'opeesehe St aatssehulden.  

1850  . . . . .  't.6 Mi l l i a rden  francs. 

1870  . . . . .  75 ,, ,, 

1885  . . . . .  115 , ,  , ,  

einde 1905 . . . . .  143 ,, ,, 

.Iaarl{iksehe reutelast .  

1850 . . . . .  1764  Mil l ioen  francs. 

1870 . . . . .  :3000 ,, ,, 

1885  . . . . .  5000  ,/ ,, 

1905  . . . . .  6000  ,, ,/ 

gaarl i jksehe n i tgaven  w~or Leger ell Vloot. 

1850 . . . . . .  g Mi l l i a rden  francs. 

1870  . . . . . .  4.�89 ,, ,/ 

1885  . . . . . .  5 ,, ,, 

1905  . . . . . . .  7 '/ ,, 

_A_lleen w~or de groote mogendheden  te zamen t. w. Frankr i jk ,  

D u i t s c h l a n d ,  O r o o t - B r i t t a n j e ,  R u s l a n d ,  Oostenr i jk- I - Iongar i je ,  

Span je  en I t a l i e ,  

S taa tssehulden .  

1874  . . . .  78 .687  Mi l l ioen  francs. 

1905  . . . .  l g l . 7 8 g  ,/ I/ 
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Jaar l i jksche  rentelast .  

1874 . . . . .  3.1~67 Mil l ioen francs. 

1905 . . . . .  4 .931 ,/ ,, 

Jaar l i jksche  ui tgaven veer  Leger  en Vloot. 

1874 . . . . .  2.717 Mill ioen fl'ancs. 

1905 . . . . .  6.118 ,, ,I 

Hier tegenover  staan de Ver. Staten met in 1871 Staatsschuld 

1~ Mil l ia rden  francs, waaraan verbondeu Was een jaar l i jksche 

betal ing van Ik105 Mil l ioen francs,  inbegrepen" 1.336 Mil l ioen 

francs veer  amor t i sa t ie ,  en in 1905 Staatsschuld 4 Mil l ia rden  

francs. 

De ui tgaven veer  Leger  en Vloot  in de Ver. Staten zijn 

echter in de laatste ja ren  ook merkeli jk ges iegen ,  hebbende 

bedragen 

in 1905 . . . .  1.180 Mill ioen francs. 

tegen 1871 ,. 5~5 ,/ ,~ 

Wij vul len deze cijfers hog aan ,  war betreft  de mi l i ta i re  

u i tgaven,  maar  alleen die veer  bet  Lege r ,  met enkele andere ,  

welke wij ontleenen aan her Verslag over her Fransche Budge t  

van Oorlog veer  1906 door den rappor teur  der Kamer  van 

vertegenwoordigers.  

Vermeerder ing der Leger -u i tgaven  van 1895 tot 1906 

in Enge land  . . . . .  met  613 1)Ct. 

,/ Rusland . . . . . .  ,i 35 '~ ,, 

,, Dui tschland . . . . .  ,~ ~53 ,, 

,, Oos tenr i jk-Hongar i je  . , ~0 o ,, 

,/ F rank r i j k  . . . . .  ,, 7 '~ ,, 

Tegenwoordig bedrag  der jaar l i jksche Leger -u i tgavcn  per hoofd 

tier bevolking : 

frs. 17.60 in Frankr i jk .  

,, 17.30 ,, Engeland.  

, 15.70 ,~ Dui tschland.  

,/ 9.~0 ,~ Oostenr i jk-Hongar i je .  

,, 8.60 ,, I tali~.  

,~ 7.60 ,, Rusland.  
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Budget vau 
tot 1905. 

1895 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 

Oorlog in Duitschland en Fraukrijk van 1895 

Verhouding van 
Duitschland.  Frankxijk.' Frankr i jk  tot Duitschland. 

~ i l l ioenta l len  ~ancs .  pCt. 

703 638 90.7 
7O7 634 89.6 
739 628 84.4 
760 640 84.2 
803 649 80.8 
832 659 79.2 
842 720 85.5 
817 715 87.5 
810 688 85.0 
807 676 83.7 
881 685 77.7 

G. ~ .  B. 

De beteokenis  van oen passieve l iaudelsbalans.  De 
Staatsraad Jhr. l~ochussen, die reeds meermalen over de'betee- 
kenis van de cijfers tier handelsbalans zich u i t s p r a k , -  laatste- 
lijk in de Tijdspiegel van Juli 1903 - -  heeft de moeite geuomen 
in ruimeren kring dan van Nederlandsche economische literatuur 
pleegt kennis te nemen, hog eens tegen de dwalingen welke 
met betrekking tot dit onderwerp ,,gang und gebe,, zijn in 
verzet te komeu. In Conrad's J~ahrbiicher van Januari j. 1. be- 
spreekt hij ,,die Bedeutung der Zahlen der sogenannten passiveu 
Handelsbilauz,, en zulks, ir~ verband naar her schijnt met een 
oulangs verschenen werk van E. Schalke, een auteur die schrijveud 
onder he~ motto: eogito ergo sum, blijkens zijn. naar wat 
de heer R. er uit mededeelt, ~an uiterst weinig nadenken 
getuigend werk, aan zijn bestaan zou doen twijfelen! 

De heer Rochussen, er op wijzend, dat regelmatg de handels- 
balans der meeste cu~tuurvolken (de Ver.-Staten uitgezonderd), 
een ,,passive" is, d. w.z. dat de waarde van den invoer die 
van den uitvoer over~ref t , - -een verschijnsel dat ook wordt waar- 
genomen wanneer men de cijfers der handelsbeweging van alle 
landen bij elkaar telt, - -  be toog t ,da t  in dit verschijnsel niets 
voor de nationale welvaart verontrustends gelegen is. Meer nog, 
hij toont aan, dat bet normale verloop der handelstransacties 
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tusschen twee volken, gelijk tussehen twee individuen, medebrengt, 
dat bij ruff beiden voordeel trekken, m. a. w. naar eigen schatting 
meer ontvangen dan zij geven, zonder dat die ontvangen meer- 
waarde een schuld doet ontstaan. In dit verband polemiseeert 
de heer R. een weinig tegen de theoretici die een ,onzicht- 
baren,, uitvoer hebben te hulp geroepen o m t e  verklaren, dat 
een land duurzaam een ,~passive,, handelsbalans kan hebben. 
De theorie van den ,~onzichtbaren uitvoer,~ acht hij al even 
oujuist als die van den ,~eenzijdigen invoer,~ welke enkele 
jaren geleden hier te lande zekere reputatie genoot. 

De beer l~ochussen heeft de ietwat ondankbare materie met 
iljnen geest behandeld, en een studie geleverd die ongetwijfeld 
her hare zal bijdragen tot verheldering van de zoo vaak hog onklare 
e~t zwevende denkbeelden op dit gebied. Mochten wij ons een 
enkele opmerking veroorlooven, dan zouden wij het betreuren, 
dat de geachte schrijver niet nader is ingegaan op bet verschil 
cener-, her verband anderzijds, tusschen handels- en betalings- 
balans. Dat ook de extra-commercieele posten op de betalings- 
balans yank, zoo niet als regel, tot goederenbeweging voeren, 
behoeft den beer 1~. waarlijk niet gezegd te worden. In zijn 
studie in Conrad's Jahrbriicher komt dit eehter niet voldoende 
nit; wat ten gevolge kan hebbeu, dat de schrijver door de 
lezers van genoemd Tijdschrift wordt verdacht van een eenzijdig- 
held welke in werkelijkheid niet. bestaat. 

S. 

Brochure van de Vereeniging ,,her Vrije l~uilverkeer,~ N ~ 41: 

In Engeland de vrije handel gehandhaafd.  Her was in 
1S46 dat door de afschaffing der graanwetten in Engeland, na 
langen strijd, de staatkunde van her vrije haudelsverkeer eel 
overwinning behaalde, welke weerklank vond iu heel de beschaafde 
wereld. Sedert dat jaar bleef de Britsche wetgever de lijn van 
het eenmaal aangenomen begiusel doortrekken, totdat itt 1903, 
door den minister Joseph Chamberlain onder de lens van Impe- 
rialisme, en door den minister Balfour ouder die van Weder- 
vergelding, een program van reactie ontwikkeld werd met her 
protectionisme als grondtoon. 

Deze poging om tot het beschermend stelsel terug te keeren 
is thans ge~indigd met volslagen schipbreuk. 
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In het najaar van 1908 verliet Chamberlain her miuisterie 
tea elude vrij van ambtelijke plichten in den lande voor zijn 
denkbeelden het vuur ann te wakkeren. Zijn geestverwant Balfour 
bleef ann her bewind. Doch bij tusschentijdsche verkiezingen 
verloor telkens de ministerieele partij. Meet en meer werd zij 
in her Lagerhuis verzwakt. Balfour trad af in December 1905. 
A_an zijn tegenstander, Campl3ell Bannerman, werd de vorming 
van een nieuw kabinet opgedragen. In de afgeloopeu dauuari- 
maand hadden de algemeene verkieziugen plants, kls door cell 
stortvloed weggevaagd slonk de eens zoo maehtige meerderheid 
van Chamberlaiu's aauhangers tot een groep vail nauwelijks een 
vijfde deel van her Lagerhuis. De strijd is beslist. De nagedachtenis 
van Richard Cobden is gewroken. De liberale partij bezit onder 
de vaan van Vrijen handel een. meerderheid als uooit te vorem 
De protectionistische beweging ligt ter neder. Eeu waarschuwende 
les voor ieder, die ginds weder de vrijheid van verkeer zou 
willen aantasten. 

In Neder]and hebben de protectionisten te vroeg gejuicht, 
toen zij in den door Chamberlain gepredikteu omkeer den 
naderenden val zagen van die ,1theorie,,, dat ,~dogma,,, gelijk 
bij hen bet vrijhandelss~elsel heet. In Nederlaud, zoo gaven 
zij te verstaan, ja i~ Nederland waren hog wel van die aeh- 
terlijke mensehen, die in de vrijheid een levendwekkend be- 
ginsel meenen te zien; maar oeh, deze droomers hadden uiet 
bemerkt dat men overal in het buitenland wijzer was gewordell 
en dat ook lu Engeland eindelijk de oogen der verstandigeu 
voor her licht der protectiouisten waren open gegaat~. 

Wij herinneren ons hog de ministerieele rede van Dr. A. 
Kuypcr bij de algemeeue beraadslaging over de staatsbegrootiug, 
op -'l, Dec, 1901. Met breeden omhaal en innig behagcn deelde 
Z.Fxc. mede dat in de Engelsehe denkbeelden over handels- 
staatkunde eene ,,kentering, was gekomen; dat ook het dagblad 
T h e  T i m e s  her protectionisme aanbeval; dat de ,,afval,, er a[ 
verder en verder ging; dat ,,het wel eeus kon gebeuren dat dt~ 
, t f r e e - t r a d e - b i n n e u  niet zoo langen tijd de wereld uit was.,, 

De wereld uitl 
De bewindslieden, die in Nederland en in Engeland tegen 

den Vrijhandel zijn opgetreden, zijn ,er nit,t, en Campbell 
Bannerman is ,,er in,,. 



Wij hebben in onze geschriften slechts enkele malen op den 
strijd in Engeland gewe'zen. Vertronweude op de kracht der 
beginselen hebben wij de gebeurtenissen afgewacht. Ann de 
protectionisten, die bier zich verheugden in de aaustaande zege 
van Chamberlain's program, lieten wij gaarne hun blijdschap. 
Waarom zouden wij aan een medeburger, die zich in her bezit 
ecllS vogels vermaakt, dadelijk het genoegen bederven door te 
zeggen dat het dier een doode nachtegaal is? 

Het imperialisme van Chamberlain had geen ernstige kans 
vail slagen. Her wenschte de vorming eener rijkseenheid 
tusschen Groot Britannt~ en zijne zelfstandige kolonifin langs 
den weg van economische bevoordeeling der koloniale voort- 
brengselen bij invoer in het moederland; maar zulks sloot 
een algemeen tarief in op gelijksoortige goederen van andere 
nation. Dan zouden, wenschte Chamberlain, wederkeerig de 
k~)loni~n ten bate der' Engelsche goederen een uitzonderiugs- 
tarief vaststellen. Ongelukkig voor Chamberlain, wilde het 
El~gelsche yolk niet weten van belemmering der invoeren uit 
de Noord-Amerikaansche Unie, Argentini~, l~usland. Ook 
dweepten de koloni~n niet met een bevoordeeling van Engelsche 
fabricaten. Zou daar een nauwere band met her moederland 
l~iet uitloopen op verlies van zelfbestuur en ~ verzwaring van 
lnilitaire lasten? De opbrengst der nieuwe invoerrechten zou, 
volgens Chamberlain, dienen voor uitkeering van oudendags- 
peusioenen: maar tegelijk hield hij vol dat spoedig de voort- 
breugselen in toereikende hoeveelheid uit de koloni~n, alzoo 
oabelast, zouden worden ingevoerd. Hiermed verdwenen de 
petlsioenen weder in rook. 

Niet minder vreemd waren de vergeldingsdenkbeelden van 
den Minister Balfour. Men moest door tarieven in Engeland 
de andere nation dwingen tot verlaging der hare. Maar tegelijk 
olltvielen ann Balfour zddvele jegens den vrijen handel vijandige 
uitspraken, dat bet vermoeden wakker werd dat het hem 
eigenlijk niet om verovering van Vrijheid bij de anderen te 
doea was. Bovendien: vergeldingstarieven zijn bestemd om 
tijdelijk dieust te doen, doch de imperialistische idge eischt 
eeu voortdurende belemmering van den invoer uit andere landen 
dau de Engelsche koloni~n. 

I-let zou we1 wonder geweest ziju indien zulk een program 
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door het Engelsche yolk ware aanvaard. De samenwerking 
tusschen Balfour en Chamberlain miste alle logica. Evenals her 
proteetionisme met zich zelf in allerlei tegenspraak geraakt wan- 
neer het zich als stelsel tegenover dat van handelsvrijheid 
plaatst, zoo werd her program, met hetwelk de genoemde heeren 
voor de kiezers traden, bevouden een mengsel van tegenstrijdig- 
heden te zijn. 

Meende in 1901 Dr. Kuyper dat voor de vrijheid des 
handels ook in Engeland ,,de barometer aan her dalen,, was 1), 
wij begroeten in den doorworstelden strijd eerie beproeving onzer 
beginselen, welke zij met glans hebben doorstaan. 

De barometer staat hooger dan ooit. 

~) Rede 4 Dee. 1901, Kandelingen 2 ~ Kamer hi. 325. 


